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וידע יזע דם,
 הבדיחה את לי מזכירה הזאת ״הלהקה

 לפי הפיל את לזהות המנסה העיוור על
 שזה וחושב בחרטום נוגע הוא המישוש.

 עמוד, שזה לו ונדמה ברגל נוגע הוא נחש,
 זה כך מטאטא. זה והרי לזנב מגיע הוא

 מנגנים, שהם אחד קטע שומע אתה איתם.
 — שני קטע להקת־רוק. שזו בטוח ואתה
 שלישי קטע מובהקת. להקת־קצב זו והרי

 שומו — רביעי קטע ג׳אז. בפירוש וזה —
בארטוק.״ כמו מצלצל זה שמיים,

 דם להקת את טייס השבועון תיאר כך
 כשהיתה שנים, מספר לפני ודמעות יזע

 הפופ בשדה ומפתיעה חדשה תופעה עדיין
 ארוכה דרך הלהקה עברה מאז האמריקאי.

 שנמכרו ארוכי־נגן כמה מאוד. ומפרכת
בוד להיטים כמה ויותר, עותקים במיליון

שתמו הופעות לתקליטי־זהב, שהפכו דים
 לכל מרקיעי־שמיים. מחירים קיבלו רתם
 עבר היה המקוריים הלהקה מאנשי אחד

 מהם אחד ולכל עשיר מגוון, מוסיקלי
 שאר על לדבר שלא שונה. הכשרה
אפ הזמן. במשך שהצטרפו הדברים

 מ־ א. מ. תואר בעלי כאן למצוא שר
ש ג׳אז אנשי פולקלוריסטים, ג׳וליארד,

 חברי ביותר, המתקדמים בהרכבים ניגנו
 בקיצור, ורוק, פופ ואנשי להקות־מחתרת

דבר. מכל הכל
 הגשר את מהווה ודמעות יזע דם
 בנוחיות הזרמים כל להיפגש יכולים עליו

מקסימלית.
 לאחרונה: בלהקה שחלו לשינויים אשר

מ־ ואחד הלהקה מתופף קולומבי, בובי

ודמעות״ יזע ״דם,
וברטוק רוק ופ,9

 כץ (עם בה המקוריים החברים שלושת
 כי הוא, הדברים שמטבע מסביר וקופר)
 יהיו חברים, מתשעה המורכבת בלהקה

 יש ושבעצם גברי, חילופי לזמן מזמן
פרי אמנם כולה. ללהקה מרענן ערך בהם
הת תומאס קלייטון הסולן הזמר של שתו

 לא אבל כטראגדיה, רבים על־ידי פרשה
ב ישבעו למשל, בריטיים מבקרים מעט

 שנים במשך שטענו לאחר נחת, וודאי
יוצ לא מחקה אלא אינו תומאס שקלייטון

הנדריקס. וג׳ימי צ׳רלס ריי של לח
 הסקסופוניסט ליפסיוס, פרד של פרישתו

 היה הלהקה, לצליל הרבה שתרם והמעבד,
סק הגיע במקומו אולם יותר, רציני צעד

 למוסיקה מרצה מריני, לו אחר, סופוניסט
ב וחבר אוהיו, באוניברסיטת לשעבר
 וודי של זו כמו מפורסמות ג׳ז להקות
סברינסן. ודוק מורלו ג׳ו הרמן,

 לא מלומד ברנש — חדשה תוספת ועוד
 מוסיקלית מכללה בוגר וילים, לארי פחות,

 גץ סטן עם בעבר שניגן ומי בניו־יורק,
אדרלי. וקאנונבול
 במסורת. ממשיך ודמעות יזע דם כלומר,

 מאשר יותר הוא פופ כי שמאמין מי וכל
 גימגומים ועוד צ׳יפי צ׳יפי יאטי, יאנזי
להם. להאזין ודאי ירוץ זה, מסוג
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